
Posouzení diplomové práce Jaroslavy Matulové „Morální distres učitelů“ 

Posudek vedoucí práce 

Předložená diplomová práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu. Málokdy diskutujeme téma 

morálních postojů učitelů a morálních konfliktů nebo dilemat, kterých je přitom ve školním 

prostředí a učitelském povolání celá řada. Práce tak přispívá k současně řešenému siršímu 

tématu školního stresu dalším zajímavým pohledem.  

Cílem práce je zachytit situace morálního distresu učitelů, způsoby jejich zvládání a následky, 

které tato prožitá situace sebou nese. Výsledky by podle autorky mohli iniciovat další práci na 

pomoci učitelům dobře takové situace řešit, resp. je řešit bez následků na svém profesním 

životě.  

Teoretická část zpracovává důležité otázky z české i zahraniční, dostatečně široce vybrané, 

odborné literatury. Je dobře zpracovaná a poskytuje dostatek možností pro interpretaci a 

diskusi vlastní výsledků výzkumu. Autorka zde využívá zejména odkazů na práci Shapirové-

Lishchinské o dilematech profese a jejich rozpracování Marešem do pěti zdrojů rozporů, které 

mohou vyvolávat morální konflikt.  

Výzkumná část proběhla jako kvalitativní výzkum. Autorka oslovila učitele s nabídkou 

tématu a zpracovala data od 14 respondentů. Jejich data v písemné podobě (jakýsi dotazník – 

esej ke konfliktním situacím retrospektivně popsanými) potom analyzovala na několika 

rovinách.  

Data jsou velmi přehledně postupně popsána. Výzkumné osoby v první z tabulek. Následuje 

zpracování situací, které učitelé popisovali jako morální dilemata podle následujících 

kategorií: zdroj dilematu, jeho podoba, řešení a prožívání konfliktu, jeho řešení i následků. 

Vše je zpracováno do tabulek, které jsou řádně komentovány.  

V další fázi je data ještě zpracována z hlediska důsledků pro další práci, které ukazují silu 

prožitých konfliktů. 

V diskusi jsou data uvedena z dalších hledisek, především jsou výsledky diskutovány 

s odbornou literaturou, zde například zdroje stresu a konfliktními situacemi podle Shapirové-

Lishchinské a Mareše, kde se ukazuje, že nejčastějším zdroje stresu byly morální rozpory 

mezi vedení a učiteli.  

Formálně je práce vedena dobře, je přehledná, dobře se čte a je svým zaměřením nejen 

aktuální, ale také zajímavá. Výsledky považuji za inspirativní přínos do diskuse o profesi 

učitele.  

Otázka k obhajobě: 

Plynou z výsledků nějaké možnosti podpory učitelů v případě morálně problematických 

situací, zvláště když se ukázaly jako nejčetnější problémy mezi učitele a vedením školy?  

Diplomová práce Jaroslavy Matulové splňuje nároky kladené na práci tohoto typu a 

doporučují jí k obhajobě 

Praha 3.9.2019 
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